Endelig dagsorden

Udsendt 4. juni 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 11. juni 2014
Mødested: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til senest 18.30 Der vil blive serveret kaffe/the og kage ved mødets
start og et let måltid med tilhørende øl/vand ved mødets afslutning.
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Nationalparkrådet
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Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Sara Lindholt (SL)
John Frikke (JF)
Søren Christensen (SC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Afbud

Punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden samt præsentation af Sara
Lindholt

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse – herunder afrapportering fra møde i Nationalparkrådet d. 14/5
Bilag:
2.1
Sekretariatets kalender
2.2
Referat fra Rådsmøde 14. maj
2.3
Høringssvar fra NP Vadehavet vedr. forsøgsfiskeri af stillehavsøsters

3.

Status for projekter
Sekretariatet vil forud for mødet udsende skriftlige statusbeskrivelser som
vanligt, men herudover vil sekretariatet gerne lave en mere specifik gennemgang af følgende projekter:
• Indvielse af den danske del af Vadehavet som verdensarv den 4. august 2014
• Nationalparkdagen – afrapportering og kort evaluering
Bilag:
3.1
Status formidlingsprojekter/partnerskaber
3.2
Status naturprojekter
3.3
Status øvrige projekter

4.

Budgetopfølgning
Sekretariatet vil orientere om status for økonomi med data for forbrug per
1. juni 2014 samt komme med oplæg til revideret budget for den resterende del af 2014.
Indstilling: Det foreslås at der af de udisponerede midler på 1.020.000 kr
afsættes 106.000 kr til nyt oplag af nationalparkmagasinet og at det resterende beløb på 914.000 kr anvendes til medfinansiering af Projekt Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet.
Projekt Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet har et samlet budget på
4.800.000 kr. Der er opnået tilsagn om støtte på 2,4 mill.. kr fra Det Syddanske Grøn Vækst Program, og i alt 200.000 kr fra de fire Vadehavskommuner. Nationalpark Vadehavet har hidtil afsat 400.000 kr til medfinansiering. Der vil således være behov for at finde yderligere medfinansiering for
1,8 mill. kr. Sekretariatet vil fortsætte bestræbelserne på at opnå yderligere
finansiering fra fonde, men lykkedes det ikke vil der således være behov for
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at afsætte yderligere 886.000 kr i 2015 budgettet. Der er forhåbning om at
kunne opnå støtte fra bl.a. Nordeafonden, men for at projektet kan realiseres inden udløbet af tilsagnet fra Det Syddanske Grøn Vækst Program med
udgangen af juni måned 2015, vil det være nødvendigt at sætte det i gang
nu.
5.

Afrapportering fra møde i Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse med
fokus på den trilaterale arbejdsplan for den kommende formandsperiode og inddragelsen af NP Vadehavet
Thomas Holst Christensen vil gennemgå resultaterne af mødet i Den Trilaterale Vadehavsbestyrelse den 20. – 21. maj.

6.

Årsrapport 2013
På grund af sygdom og øvrige aktiviteter er færdiggørelsen af årsrapporten
ikke gennemført.

7.

Ansøgninger om støtte
Der foreligger følgende ansøgninger:
7.1
Nak og Æd arrangement i Vester Vedsted som opfølgning på udsendelse med ederfuglejagt i Vadehavet
Bilag NPB-1406-7-1_Nak_og_æd
7.2
Kursus for frivillige fugleoptællere (er bevilget af sekretariat/formand)
Bilag NPB-1406-7-2_Kursus_Fugleoptællere
7.3
Havneby billedudstilling/Rømø billedpark
NPB-1406-7-3_Rømø_Billedpark
7.4
Udstillingsfolder og plancher til Hjerting Kanelag
Bilag: NPB-1406-7-4_Hjerting_Kanelaug
7.5
Guidekursus for Løgumklosterguiderne og samarbejdspartnere
Bilag: NPB-1406-7-5_Guidekursus_Løgumklosterguiderne
7.6
Vadehavsaktiviteter i tilknytning til Ribe Byferie
Bilag: NPB-1406-7-6_Vadehavsaktiviteter_Ribe_Byferie
7.7
Promoveringsmateriale for Ella Bella
Bilag: NPB-1406-7-7_Promovering_Ella_Bella
7.8
Ansøgning om støtteskrivelse fra Ribe Træskibslaug
Bilag: NPB-1406-7-8_Støtteskrivelse_Ribe_træskibslaug
7.9
Bænk dig på Rømø
Bilag: NPB-1406-7-9_Bænk_dig_på_Rømø
Sekretariatet indstiller:
Ad 7.1: Det indstilles, at der bevilges 25 .000 kr til Vester Vedsted Jagtforening til støtte for arrangementet ”Nak & Æd”. Der stilles vilkår om at projektet gennemføres i samarbejde med holdet bag Nak & Æd udsendelserne
og at arrangementet er offentligt tilgængeligt. Der er i det fremsendte bud-
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get ikke medtaget udgifter til annoncering, men det forudsættes at arrangementet annonceres i dagspressen som beskrevet i ansøgningen.
Ad 7.2: Sekretariatet og Nationalpark Vadehavets formand har bevilget et
beløb på op til 12.000 kr til betaling for danske deltagere i et kursus for frivillige fugleoptællere. Kurset er afholdt og der var desværre kun en dansk
deltager, så udgiften begrænses til ca. 1500 kr.
Ad 7.3: Det indstilles, at der bevilges et beløb på 15.000 kr til Rømø Billedpark. Projektet understøtter målsætninger 4, 5, 6 og 8 og bidrager til realisering af Havnebyplanen, der skal gøre Havneby mere attraktiv for gæster.
Arbejdsgruppen bag projektet har sikret en væsentlig medfinansiering gennem ansøgninger til fonde og frivilligt arbejde på i alt 70.000 kr. Projektet
har et samlet budget på 86.875 kr inkl. moms.
Ad 7.4: Det indstilles, at der bevilges et beløb på 8.100 kr til Hjerting Kanelag. Kanelaget er nationalparkpartner og bidrager til formidling af nationalparkens maritime kulturhistorie (målsætning 4 og 5).
Ad 7.5: Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen fra Løgumkloster
og Tønder Guideforening på det nuværende grundlag. Guideforeningerne
fremsendte den vedlagte ansøgning den 4. april 2014. De blev i den forbindelse anmodet om at genfremsende deres ansøgning på nationalparkens
støtteformular og nærmere begrunde ansøgningen i relation til nationalparken, idet den fremsendte ansøgning ikke forholder sig til formidling af nationalparken. Samtidig blev der bedt om en nærmere redegørelse for, hvordan
de beskrevne aktiviteter forholder sig til eksisterende initiativer fra Destination Sydvestjylland og Rømø-Tønder Turistforening. Sekretariatet har ikke
modtaget en sådan ny ansøgning.
Ad 7.6: Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen fra Ribe Byferie
med den begrundelse, at projektet ikke er led i et større arrangement som
eks. nationalparkdagen og indsatsen dækker en eksisterende aktivitet hos
Vadehavscenteret, som blot flyttes til Ribe Byferie. Indsatsen bør kunne
dækkes af brugerbetaling.
Ad 7.7: Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen, med den begrundelse, at Nationalpark Vadehavet i 2013 har ydet et væsentligt bidrag på
50.000 kr til Ella Bella.
Ad 7.8: Det indstilles, at der gives et foreløbigt afslag på anmodningen om
støtteskrivelse før det er sandsynliggjort, at Esbjerg Kommune vil kunne
støtte projektet. Projektet har mange positive elementer, men det er tvivl-

4

somt om der kan opnås tilladelse til etablering af en bygningsmasse som
den foreslåede.
Ad 7.9: Det indstilles, at der bevilges støtte til trykning af 5.000 eksemplarer af folderen Bænk dig på Rømø. Støttebeløbet skal gå til dækning af trykkeomkostninger, og det bør derfor undersøges om omkostningerne ikke kan
reduceres ved indhentning af tilbud fra flere sider, herunder Nationalpark
Vadehavets aftale med Rosendahls som del af den overordnede statsaftale.
Projektet gennemføres af frivillige og understøtter herudover nationalparkens målsætninger om formidling og natur-/kulturhistoriske oplevelser.
8.

Kammerslusen
• Høringsmateriale vedr. takstforhøjelse ved Kammerslusen
• Eventuel brug af bygningerne ved Kammerslusen
Kunne vi være interesserede i at bruge Slusemesterboligen ved Ribe
Kammersluse i samarbejde med Esbjerg Kommune til udstilling/madpakkehus, gæstebolig for forskere m.m.
Indstilling: Sekretariatet indstiller at bestyrelsen drøfter høringsmaterialet
og overvejer om der skal fremsendes et høringssvar til Esbjerg Kommune
med anmodning om at hensynet til et aktivt sejlermiljø i Ribe Havn og ved
Kammerslusen tillægges stor vægt.
Bilag:
8.1
Høringsmateriale fra Esbjerg Kommune

9.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet
Det foreslås bl.a. at Rådet anmodes om at bidrage med ideer til anvendelse
af nationalparkens nye mobile udstilling (trailer) og inddragelse/rekruttering
af frivillige til denne opgave.
Bestyrelsen bedes endvidere drøfte Rådets forslag til anvendelse af 75.000
kr puljen og give en tilbagemelding.

10.

Evt. og meddelelser

5

